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طراحی و اجرای مصاحبه ساختارمند آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی ()Ph.D
در دانشگاههای علوم پزشکی

تاریخ دریافت 1397/09/17 :
تاریخ پذیرش1397/12/11 :

چکیده

زمینه و هدف :در راستای دستیابی به اهداف بستههای تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی ،از جمله ارتقای نظام
ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی ،تمرکز زدایی و گسترش عدالت در نظام آموزش عالی حوزه سالمت ،تغییر روند برگزاری مرحله
دوم آزمون ورودی دورههای دکتری تخصصی و برگزاری آن در دانشگاههای علوم پزشکی توسط دبیرخانه شورای آموزش
علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی مورد توجه قرار گرفت.
روش بررسی :به منظور تعیین چارچوب برای اجرای مرحله دوم آزمون دکتری (مصاحبه) ،نظرات اساتید آموزش پزشکی و
دست اندرکاران و مجریان برگزاری آزمونها در دانشگاههای علوم پزشکی طی جلساتی با استفاده از تکنیک پانل متخصصین

6

اخذ و جمعبندی گردید .در مرحله بعد آزمون ساختارمند به روش  MMI7طراحی و توانمندسازی اعضای تیمهای مصاحبه
گروههای آموزشی برای انجام مصاحبههای ساختارمند انجام گردید .سپس اقدامات ضروری قبل از مصاحبه از جمله تهیه
پورتال درج سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان ،تهیه چکلیستهای مصاحبه و همچنین جلسات هماهنگی پایش و
کنترل عملیات اجرایی صورت گرفت.
یافتهها :جهت اجرای مرحله دوم آزمون دوره دکتری ،پس از تعیین محل مصاحبه و همچنین تنظیم تقویم برگزاری،
جهت پذیرش دانشجو به تعداد  953نفر در  63رشته ،تعداد  3868نفر داوطلب واجد شرایط که حدنصاب الزم را در مرحله
اول آزمون کسب نموده بودند برای انجام مصاحبه به  24دانشگاه در  10منطقه آمایشی معرفی گردیدند .مصاحبه با مشارکت
حدود  1800نفر از اساتید دانشگاههای مناطق آمایشی ،مصاحبه ساختارمند توسط دانشگاهها برگزار گردید.
کلمات کلیدی :آموزش عالی ،مصاحبه ساختارمندMMI،

.1

دانشجوی دکترا ،دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی ،معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .تهران ،ایران.
habbasi2006@gmail.com

 .2دانشیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایرانsoleiman.ahmady@gmail.com .
 .3کارشناس ،دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی ،معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .تهران ،ایرانs.baratpour2011@gmail.com.
 .4کارشناس ،دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی ،معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .تهران ،ایرانkarimpour1356@gmail.com .
 .*5نویسنده مسئول ،استادیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایرانkhosravi785@yahoo.com .
Panel Group Discussion

6.

Multiple Mini Interviews

7.

ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران
زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4
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مقدمه

به اه ــداف اصـــلی آمـــوزش (تربیت نیـــروی انســـانی شایسته و
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ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران

آموزش عالی موض ــوع مهمی برای دولـ ـتها و نیز موضــوع

تولید علم و دانش) امکانپذیر شود ا گرچه در طـــی این سالها

محوری برای پیشرفت و موفقیت ملتها بوده است و به دلیل

سیاستهای گزینش داوطلبان در حال تغییر بوده است اما همواره

تغیی ــرات گس ــترده نظام آموزش عال ــی و همچنین باال ب ــودن

سعی بر آن بوده تا به اقتضای شرایط و سیاستهای کلی کشور

تقاضای اجتماع ــی و با در نظ ــر گرفتن موان ــع ،محدودیتها و

شرایط و ضوابط گزینش داوطلبان به گونه ای تنظیم شود که با

چالشهای نوین آم ــوزش ،تدوین برنامه استراتژیک در خصوص

انتخابی درست و سنجیده شایستهترین فرد انتخاب گردد (.)4

آموزش عالی از جمله پذی ــرش مستعدترین دانشجو در دورههای

در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان دوره دکتری تخصصی

تحصیالت تکمیلی ضروری است (.)1

در دانشگاهها دو دیدگاه اصلی وجود دارد :یکی دیدگاه استادان

گزینش داوطلبان یکی از فرآیندهای پیچی ــده تصمیمگیری

است که خواستار شفاف سازی روند پذیرش از طریق تاثیر بیشتر

است که اغلب به ارزیاب ــی جامعی از عملکـــرد آنها نی ــاز دارد.

آزمون کتبی هستند ،طبیعی است که نمیتوان هیچ یک از این

معیـــارهای چن ــدگانه گزینش از جم ــله ت ــوان علمـ ـ ــی ،سـ ـ ــوابق

دو دیدگاه را به طـــور مطلق درست دانست و باید روشی اتخاذ

تحصیلی ،عالیق پژوهشی ،استعداد فردی و  ...باید به صورت

گردد که هر دو دیدگاه را پوشش دهـــد ،بدین منظـــور ،آزمون

همزمان در نظر گرفته شوند (.)2

دکترای تخصصی دانشگاهها در دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی

در برخی از کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که در آن،

صورت میگیرد تا پاسخگوی این نیاز باشد (.)2

احتیاجات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مالك اصلی پذیرش

در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،پذیرش دانشجو

دانشجو در نظام آموزش عالی است ،گزینش و انتخاب دانشجو

در مقطع دکتری تخصصی ( )Ph.Dاز سال  68تا سال  94از طریق

منوط به پیشبینی مشاغل گونا گون در قسمتهای گونا گون

آزمون کتبی و مصاحبه صورت میگرفت ،که  70درصد نمره به

اقتصادی و نیازهای مرب ــوط به آن ،در یک فراین ــد برنامهریزی

آزمون کتبی و  30درصد نمره به مصاحبه اختصاص داشـــت و

جام ــع و فرا گی ــر رشد اقتص ــادی و آموزش ــی است .در بعضی از

هیأتهای ممتحنه ،ارزشیابی و برنامهریزی به شکل متمرکز

کشورها مانند انگلیس ،آمریکا ،فرانس ــه ،سوئد و آلم ــان ،آموزش

فرایند سنجش و پذیـــرش را انجام میدادند .یکی از مشکالت

عالی دو هدف را دنبال مینمای ــد .یکی اینکه ،افرادی را تربیت

برگزاری این روش این بود که دانشگاهها بر خالف سیاستهای

نماید که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه باشند

کالن کشور در پذیرش دانشـــجو نقـــش کمی داشـــتند .مشکل

و دیگر آنکه مزایایی را فراهم نماید تا تعداد بیشتری از جوانان

دیگری که در برگزاری مصاحبه به این شیوه وجود داشت ،انجام

و بزرگس ــاالن بتواننـ ـ ــد آموزش س ــطوح باال را دریافت نمایند.

مصاحبـــه در مـــدت زمـــان کوتـــاه (در حدود  15دقیقه و یا کمتر

لـــذا پذی ــرش دانش ــجو از راه امتحانات سخت ورودی را تجوی ــز

برای هر داوطلب) بود .بدیهـــی است با مصاحبـــه کوتـــاه مدت

نمینماید .در کش ــور ما ورود به دانشگاهها تنها از راه امتحانات

چند دقیقهای ،شناخت کامـــل توانمنـــدیهای داوطلب برای

ورودی یا کنکور سراسری صورت میگیرد (.)3

ادام ــه تحصیل در یک رشته کافی نمیباشد .الزم به ذکر است

بررسی روند تغییر و تحوالت آموزش عالی در ای ــران نش ــان

که وزارت بهداشت ،در سال  1383پذیرش دانشجو در  4رشته

میدهد مسئله سنجش و پذیرش داوطلبان همواره دستخوش

را به دانشگاه علوم پزشکی تهران را به صورت آزمایشی وا گذار

تغییرات بوده تا این فرآین ــد بهبود یافته و از این طریق دستیابی

نمود که به علت تغییر سیاستها ،این فرایند ادامه پیدا نکرد

حبیبه عباسی و همکاران

و در سالهای بعد پذیرش دانشجو به صورت سنتی و متمرکز

متعدد ساخت ــارمن ــد ،عادالن ــه ،عین ــی ض ــروری است .ســـنجش

تداوم یافت.

حیطههای یادگیـــری دانشجویان میبایست دانشـــی ،عاطفـــی

ممکن است برای انتخاب بهترین داوطلبان بقدر کافی کارآمد

با آزمون کتبی در قالب سواالت چندگزینـــهای ارزیابی میشود.

نباشد .مصاحبههای سنتی یک زمینه خاص را میتوانند بررسی

برای س ــنجش حیطـ ـههای فراش ــناختی و مهارت ــی به بررسی

کنند و به این دلیل اشکال آنها ممکن است قابل اعتماد نبودن

پورتفولیو (کارپوشه) و مصاحبه شفاهی بسنده میگـــرددMMI .

آن باشد .به این معنی که نت ــایج به شدت تحت تاثیر مصاحبه

ن ــوع ــی آزم ــون است که در آن از مص ــاحبـ ـههای کوتـــاه متعدد
ً
ساختار یافته استفاده می کند .شیوه ایستگاهها عمدتا بصورت

میشود  ،مناسب انتخاب شایستگی داوطلبان نیست .به طور

چرخشی است و نمره جمع ایستگاهها محاسبه خواهد شد (.)8

کامل  ٪56از واریانس در نمرات مصاحبههای سنتی تحت تاثیر

اوا و همکاران ( )2004در مطالعـ ـهای م ــزای ــای  MMIرا بر

کنندگان قرار میگی ــرد ،ش ــرایط برگ ــزاری و س ــواالتی که مطرح

فرد مصاحبه کننده میباشد (.)5

مصاحب ــه سنت ــی مشخص نمودند .مصاحبه متعدد ساختارمند

بر اســـاس پژوهش عزی ــزی و محم ــدی ( )1394که با هدف

فرصت ارائه دیدگاههای مختلف چند نفر نسبت به تواناییهای

بررسی دیدگاه داوطلبان معرفی شده به مصاحبه آزمون دکتری

داوطلبان را فراهـــم میسازد .احتمال وقـــوع شانس را تضعیف

در سال  1391 - 92در خصوص مصاحبههای تخصصی انجام

میکند .به نحـــوی ساختـــار یافتـــه است که تمام داوطلبان به

شد ،تجزیه و تحلیل نتایج در بخش تحلیل عاملی نشان داد که

س ــناریوها و سواالت مشابه پاسخ دهند .انعطافپذیری الزم در

 .1اصالح شـــیوه ارزیاب ــی توانای ــی و س ــوابق پژوهش ــی داوطلب،

ارزیابی ایستگاههای خاص را ایجاد میکند .چنانچه داوطلب در

 .2استاندارد بودن چارچوب مصاحبهها.3 ،رعایت چارچوبها و

ایستگاهی مشکلی در ارائه توانمندی خود داشته باشد ،فرصتی

 .4ساختار اداری و توجه به توانمندیهای ویژه داوطلبان چهار

برای شروع یک مصاحب ــه جدی ــد در ایستگاههای بعدی برای او

عامل عمدهای هستند که باید مورد توجه جدی قرار بگیرند (.)6

فراهممیباشد.مصاحبهساختارمندممکناستبههزینهومنابع

از نظر فرج ــی ده س ــرخ ــی و همکاران ( )1394نظام پذیرش

کمتری نیاز داشته باشد .مطالعات متعدد تایید کردهاند که MMI

منصفانه دانشجویان برای دوره دکتری مستلزم تعریف موفقیت

قابل اعتماد ،معتبر و مناسب برای ارزیابی مهارتهای داوطلبان

و مشخص کردن مؤلفـ ـههای آن است .برای این ک ــار الزم است

در مق ــولههایی ماننـــد توانمندیهای ارتباطی است (.)9

که اهداف گروههای آموزش ــی روش ــن و شفاف باشد .از آنجا که

با توجه به ماموریتی که دبیـــرخانه شورای آموزش علوم پایه

گروههای آموزشی و دانشگاهها اهداف گونا گون و متعارض دارند،

پزش ــکی ،بهداشـــت و تخصصـــی در راستای «ماموریت آموزش

مال کهای موفقیت در رشتههای گونا گون از رشتهای به رش ــته

عالی در ح ــوزه ســـالمت» و اهمیت نیروی انسانی حوزه ســـالمت

دیگر متفـــاوت خواه ــد بود .موفقیت به عن ــوان پدیدهای چند

تحقق «بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی» ()10

بعدی متشکل از تسلط عملک ــرد حرفـ ـهای و شایستگی فردی در

در پذیرش دانشجوی دکتـــری در رشـــتههای علوم پایه پزشکی،

نظر گرفته شده است (.)7

بهداشت و تخصصی دارد ،برگـــزاری آزمون ساختارمنـــد ،عادالنه

برای ارزیابی توانمندیهای متقاضیان تحصی ــل دورههای

و عینی ،توسط دانشگاهها ،در حیطهها و ابعاد مختلف دانشی،

آموزشی دکتری تخصص ــی ،در مرحله دوم آزمون ،مصاحبههای

عاطفی ،روانی ،حرکتی و مهارتی داوطلبان مورد توجه قرار گرفت.
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مطالعات اخیر نیز نشان داده است که مصاحبههای سنتی

و روانی حرکتی مهارتی باشد .حیطه دانشـــی به صورت معمول
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روشبررسی و نتیجهگیری

خطمش ـ ـیها برای وا گذاری مشـ ــخص گـ ــردید .نقطه نظرات دو
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فرایند وا گ ــذاری مرحل ــه دوم آزم ــون به دانش ــگاههای علوم

جلسه قبلی و برنامههای پیشنهادی برای وا گـ ــذاری در جلسـ ــه

پزشکی با استناد به اس ــناد باال دس ــتی از جمله اه ــداف بسته

دبیران هیأتهای ممتحنه ،ارزشیابی و برنامهریزی رشتههای

تحول و مص ــوبات شورای علوم پایه میباشد .طبق مص ــوبات

علـ ــوم پایـ ــه پزشـ ــکی ،بهداشت و تخصصی مطـ ــرح گردید .پس

نشستهای هف ــدهم و هیج ــدهم ش ــورای آم ــوزش عل ــوم پایه

از اجـ ــرای جلسـ ــه سـ ــوم ،پیشنویس اولیـ ــه آییننامه 2وا گـ ــذاری

پزشكی ،بهداشت و تخصصی در سال  1394مرحله دوم آزمون

آزمـ ــون دکتـ ــری تخصصی به دانشـ ــگاهها در دبیـ ــرخانه علـ ــوم

از سال تحصیلی 95-96به دانشگاهها وا گـ ـ ــذار ش ــد 70 .درصد

پایـ ــه تهیه شد .جلسه چهارم با حضـ ــور کلیه مدیران تحصیالت

نمره به آزمون كتبی که به طور متمركز و با استفاده از آزمون های

تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری

چهارگزینهای ،توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و

تخصصی تشکیل گردید و موضوع وا گذاری و ضـ ــرورت اجرایـ ــی

مرحله دوم آزمون بصورت مصاحبه ساختارمند و  30درصد نمره

نمـ ــودن آییننامه مورد بحث و تبـ ــادل نظر قرار گرفت .آییننامه

کل در مرحله دوم آزمون به مصاحبه ساختارمند توسط اساتید

نهایی برگزاری مرحله دوم مورد نظرسنجی مرکز سنجش آموزش

گروههای آموزشی دانش ــگاههای پذیرن ــده در مناط ــق آمای ــشی

پزشکی قرار گرفت و با هماهنگی آن مرکز عملیات اجرایی و تقویم

اختصاص یافت که فرایند انج ــام این امر در  4فاز قبل از اجرای

زمانبندی تدوین شد.

آزمون در دانشگاهها به شرح ذیل طراحی گردید:
فاز دوم  :طراحی ساختار آزمون به روش MMI
فاز اول :تعیین چهارچوبها برای برگزاری مرحله دوم آزمون
دکتری تخصصی توسط دانشگاهها

به منظـ ــور برگ ـ ــزاری صحیح مصاحبـ ــه ساختارمنــــد MMI
به پیشینه موضــــوع به صورت مطالعات کتابخــــانهای و اسنادی

برای تعیین چهارچـ ــوب اولیه جهت وا گ ـ ــذاری آزمون به

پرداخته شد .وضعیت برگزاری این روش در سایر کشورها و

دانشـ ــگاههای علوم پزشـ ــکی و چگـ ــونگی برگـ ــزاری آن ،جلسات

نحوه کاربرد آن و همچنین تجربیات هیأت ممتحنه ،ارزشیابی

متخصصین و خبـ ــرگان (پانل خبرگان) طی  4جلسـ ــه برگزار شد.

و برنامهریزی رشته آموزش پزشــــکی مــــورد استفاده قــــرار گرفت.

اولین جلسه با حضور مدیران تحصیالت تکمیلی دانشـ ــگاههای

سپس گامهای اساســــی در آزمــــون بر اســــاس شیوهنامه اجرایی

علـ ــوم پزشـ ــکی منطقه ( 1 10با توجـ ــه به پذیـ ــرش  60درصـ ــدی

مصـ ــوب تعیین و ساختــــار ایستگاهها و چگونگی طرح سواالت

دانشـ ــجویان مقطـ ــع دکتـ ــری در کل کشـ ــور) ،تشکیل و موضوع

مربوطه و چک لیستهای ارزیابی داوطلبان طراحی شد.

مورد بررسی قـ ــرار گـ ــرفت .در جلسه دیگـ ــری ،موضوع در شورای
سیاستگذاری دبیرخانه آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی مطـ ــرح و نظـ ــرات اعضـ ــاء جمعبندی و سیاستها و
.1

طبق ماده ( )1سیاستها و ضوابط اجرایـــی آمایش آموزش عالـــی در عرصــــه
سالمت در جمهــــوری اســـالمی ایران مصوب مورخ  1394/2/20شورای عالی
انقالب فرهنگی ،نظام آموزش عالی سالمت كشور از نظرآمایش سرزمینی به ۱۰
كالن منطقه تقسیم میشود که بر اساس آن منطقه  10شامل دانشگاههای علوم
پزشكی تهران ،شهید بهشتی،ایران ،بقیها(...عج) ،شاهد ،ارتش و بهزیستی و
توانبخشی میباشد.

فاز سوم :توانمندسازی اعضای تیمهای مصاحبه دانشگاههای
علوم پزشكی برای اجرای مرحله دوم آزمون
 .2آییننامه شامل متن اصلی منض ــم به شـ ــیوه نامه اجرایـی برگزاری آزمون مرحله
دوم (مصاحبه) در دانشگاهها ،فـ ــرم مال کهای امتیازدهـــــی و ترکیب كمیته
مسئول برگزاری آزمون مرحله دوم (مصاحبه) در منطقه آمایشی مسئولیتها و
اقدامات اجرایی
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طبق آیی ـ ـننامه مصـ ــوب و شـ ــیوهنامه اجرایـ ــی مسئولیت
توانمندسازی اعضـ ــای تی ـ ـمهای مصاحبهكننده به مرا کز توسعه

یک بار ،جهت مصاحبه در رشته محلهای دیگر نیز آماده بود.
یافتهها

بدین منظور جلساتی با مدیران مرا کز توسعه و آموزش پزشکی در

 5جلسـ ــه با حضـ ــور مدیـ ــران تحصیالت تکمیلـ ــی دانشگاههای

خصوص برنامهریزی و اجرای کارگاههای توانمندسازی اعضای

پذیرنده دانشجو برگزار شد و همچنین تجربه هیأت ممتحنه،

تیم مصاحبهها برگزار گردید.

ارزشیابی و برنامهریزی رشته آموزش جزییات فراینــــد وا گــــذاری
برگزاری مصاحبه دانشگاههای علوم پزشکی برنامهریزی گردید.
جهت وا گذاری مرحله دوم آزمون به دانشگاهها فعالیتهای

جلسات هماهنگـ ــی پایش و كنتـ ــرل عملیات اجرایـ ــی در

مربوط به برگـ ــزاری ،طـ ــرح کار فعالیتهای مرتبـ ــط در فــــازهای

دانشگاهها برای اجرای فرایند ،طی سـ ــه مرحله با حضور مدیران

مختلف با جزئیــــات تدوین گــــردید و وظایف مربوط به مناطق،

تحصیالت تکمیلی دانشگاههای مجری برگزار گردید و از دانشگاه

دبیرخانه و مرکز سنجش طبق جدول شماره ( )1تعیین شد .الزم

ها با استفاده از جداول پایش و جدول زمانبندی برنامه (جدول

به ذکر است در تدوین طرح کار از نظر اجرایی با مرکز سنجش

شماره  )1بازخورد دریافت شد (الزم به ذکر است نظارت بر اجرا تا

آموزش پزشکی هماهنگی به عمل آمد.

پایان برگزاری مصاحبه در حال انجام بود) .طراحی و پیادهسازی

در مرحله اجرا ،پس از اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو توسط

ایستگاهها با توجه به ماهیت و زمینه تخصصی رشتهها بصورت

دانشگاهها و تأیید هیأتهای ممتحنه ،برنامهریزی و ارزشیابی

آزمایشی انجام شد .دانشـ ــگاهها چکلیستهای طراحی شـ ــده

رشتههای علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی ،بهداشت و تخصصی

در تیمها را از طریق شـ ــبکه اجتماعی به مشـ ــارکت گذاشته و

و نهایی شدن ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته ،هماهنگی

تجربیات را به یکدیگـ ــر منتقل نمودند .پس از تبـ ــادل تجربیات،

الزم برای محل برگــــزاری آزمون در هر منطقه آمایشــــی مشخص

هــــر تیــــم مصاحبهکننده ،برنامـ ــه عملیاتـ ــی خـ ــود با توجـ ــه به

گردید .محل برگــــزاری مصاحبــــه در هر منطقه بر اساس قدمت

برنامهزمانبنـ ــدی و چکلیستهای نهایی و طراحـ ــی سواالت

در پذیرش دانشــــجو و توافق در منطقه انجام شد .تقویــــم زمان

مصاحبه ساختارمند برای ایستگاهها ،تدوین نمود.

برگزاری مصاحبه در هر منطقه آمایشی به نحوی طراحی گــــردید

از اقدامات مهم دیگر ایجاد پورتال سوابق آموزشی و پژوهشی

که شانس شرکت در سه منطقــــه آمایشــــی بدون تداخل برای

(با همکاری مرکز سنجش پزشکی) بود که ضمن صرفهجویی در

داوطلب وجود داشــــته باشد .اطالعات کلــــی مصاحبــــه به شرح

مصرف کاغذ ،دسترسی و بررسی مجدد مستندات در صورت نیاز
ً
تسهیل شد .ضمنا داوطلب با درج مدارک خود در پورتال برای

جدول زیر میباشـ ــد.
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و آموزش پزشکی ( )EDCدانشگاههای برگزار کننده وا گذار شد.

بر اساس نتایج نظرسنجی و تجزیه و تحلیل نظراتی که طی

فاز چهارم :اقدامات قبل از اجرای مصاحبه
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طراحی و اجرای مصاحبه ساختارمند آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی ...

جدول شماره ( :)1فعالیتهای مربوط به برگزاری آزمون مصاحبه دكتری تخصصی ( ).Ph.Dسال 95

ردیف مشارکتکنندگان
فعالیت
زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4
ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران

1

دبیرخانه
علوم پایه

مرکز سنجش
آموزش
پزشکی

دبیرخانه
منطقه
آمایشی

اعالم ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره دكتری از سوی

*

دانشگاهها به دبیرخانه
2

تعیین دانشگاههای پذیرنده دانشجو

*

3

تدوین و ارسال دفترچه راهنمای شركت در آزمون به مركز

*

سنجش
4

ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون

5

اعالم ظرفیتها توسط دبیرخانه به مركز سنجش

6

تعیین دانشگاه  /گروه آموزشی برگزار کننده در منطقه

*

7

تعیین و صدور احكام افراد مسئول مصاحبه  /تشکیل

*

*
*

تیم مصاحبه و برنامهریزی و ارتقای فرایند توانمندسازی
گروههای مصاحبهکننده
8

*

برگزاری آزمون كتبی توسط مركز سنجش با همكاری
دبیرخانه

9

اعالم كلید اولیه آزمون کتبی

10

پیشبینیهای الزم در خصوص امکانات و شرایط مصاحبه

11

برگزاری جلسات رسیدگی به اعتراضات آزمون کتبی

*

12

اعالم كلید نهایی آزمون کتبی

*

13

تهیه چک لیست ایستگاهها و فرمهای نهایی مربوط به

*

*
*
*
*

مصاحبه با بارمبندی
14

انتخاب رشته محل توسط داوطلبان

*

15

اعالم اسامی داوطلبان واجد شرایط برای انجام مصاحبه در

*

هر رشته به مناطق آمایشی و داوطلبان
16

بررسی نهایی آماده بودن شرایط برگزاری مصاحبه

*

17

برگزاری نشست تیم مصاحبه برای نهایی نمودن شرایط

*

برگزاری آزمون
18

برگزاری مصاحبه بر اساس ضوابط و چارچوب اعالم شده از

*

سوی دبیرخانه
19

اعالم گزارش برگزاری آزمون و ریز نمرات به دبیرخانه

20

اعالم نمرات مصاحبه از دبیرخانه به مركز سنجش

دانشگاههای
تاریخ انجام
پذیرنده
دانشجو

*
*
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ادامه جدول شماره ( :)1فعالیتهای مربوط به برگزاری آزمون مصاحبه دكتری تخصصی ( ).Ph.Dسال 95

ردیف مشارکتکنندگان

دبیرخانه
علوم پایه

فعالیت

*

استخراج نتایج نهایی با تجمیع سه بخش نمرات كتبی،
سوابق تحصیلی (معدل مقطع قبلی ،زبان مصوب و
مصاحبه

22

صدور كارنامه و اعالم اسامی پذیرفتهشدگان نهایی

23

ثبت نام داوطلبان

*
*

جدول شماره ( )2آمار کلی مصاحبه در سال 1395

63

تعداد مناطق برگزار کننده

10

تعداد رشته

تعداد دانشگاه برگزار کننده

24

تعداد داوطلب مدعو مصاحبه

3868

تعداد گروه آموزشی برگزار کننده

174

تعد ظرفیت پذیرش دانشجو

953

تعداد نماینده ناظر برای مصاحبه

174

همانطــــور که در جدول شماره  3مشاهده میشود  174گروه

مصاحبه در  3دانشگاه فراهـــم گـــردیده بــــود ،برنامه زمانبندی

آموزشی برای انجام مصاحب ــه ساختارمند ،تجهیز شده و آمادگی

منظمـ ــی جهــــت پیش ــگیری از تداخ ــل جلس ــات مصاحبـــه با

الزم را کسب کردند .از آنجا که برای هر دانش ــجو فرصت انجام

هماهنگی دانشگاهها طراحی گــــردید.

جدول شماره( :)3لیست رشتههای آزمون در هریک از دانشگاههای برگزار کننده (مناطق آمایشی)

منطقه

دانشگاه

آمایشی

برگزار كننده

1

بابل

رشتههای آزمون (مصاحبه)
بیوشیمی بالینی ،طب سنتی

سمنان

زیست فناوری پزشكی ،علوم سلولی كاربردی ،فیزیولوژی

شاهرود

بهداشت باروری ،مطالعات اعتیاد

گلستان

پرستاری ،پزشكی مولكولی

مازندران

انگل شناسی پزشكی ،فارما كولوژی
ایمنی شناسی پزشكی ،با كتری شناسی پزشكی ،بهداشت محیط ،بیوشیمی بالینی ،بیولوژی تولید مثل ،پرستاری،

2

تبریز

3

كرمانشاه

بیوشیمی بالینی ،علوم تشریحی

همدان

ارگونومی ،انگل شناسی پزشكی ،آمار زیستی ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،با كتری شناسی پزشكی ،بهداشت

پزشكی مولكولی ،زیست فناوری پزشكی ،سیاست های غذا و تغذیه ،سیاستگذاری سالمت ،طب سنتی ،علوم
اعصاب ،علوم تشریحی ،علوم تغذیه ،علوم سلولی كاربردی ،علوم و صنایع غذایی ،فارما كولوژی ،فیزیولوژی ،مامایی،
مدیریت اطالعات سالمت ،مهندسی بافت ،نانوفناوری پزشكی

حرفهای ،بهداشت محیط ،پرستاری ،پزشكی مولكولی ،زیست فناوری پزشكی
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منطقه

دانشگاه

آمایشی

برگزار كننده

4

اهواز

5

شیراز

6

زنجان

رشتههای آزمون (مصاحبه)
انگلشناسی پزشكی ،ایمنی شناسی پزشكی ،بهداشت محیط ،پرستاری ،علوم تغذیه ،فیزیوتراپی ،قار چشناسی
پزشكی ،مامایی
اپیدمیولوژی ،ارگونومی ،ایمنیشناسی پزشكی ،آموزش بهداشت و ارتقـــاء سالمت ،بهداشـــت محیط ،بیولوژی
تولید مثل ،پرســـتاری ،زیست فناوری پزشكی ،سالمت در بالیا و فوریتها ،طب سنتی ،علوم اعص ــاب ،علوم سلولی
كاربردی ،فارما كولوژی ،فیزیولوژی ،مدیریت اطالعات سالمت ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مهندسی بافت

قم
7

اصفهان

انگلشناسی پزشكی ،پزشكی مولكولی ،فارما كولوژی ،مطالعات اعتیاد
طب سنتی
اعضای مصنوعی ،آمار زیستی ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،با كتریشناسی پزشكی ،بهداشت باروری ،بهداشت
محیط ،بیوشیمی بالینی ،پرستاری ،سالمت در بالیا و فوریتها ،علوم تشریحی ،علوم تغذیه ،فارما كولوژی ،کتابداری
و اطالعرسانی پزشکی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)

شهرکرد

زیست فناوری پزشكی ،مهندسی بافت

کاشان

مدیریت اطالعات سالمت ،مطالعات اعتیاد

یزد
8

كرمان

9

مشهد

10

ایران

طب سنتی
اپیدمیولوژی ،آمار زیستی ،بهداشت محیط ،سالمت در بالیا و فوریتها ،سیاستگذاری سالمت ،طب سنتی ،علوم
تشریحی ،فیزیولوژی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
انفورماتیك پزشكی ،آمار زیستی ،با كتری شناسی پزشكی ،بهداشت باروری ،بینایی سنجی ،پزشكی مولكولی ،زیست
فناوری پزشكی ،ژنتیك پزشكی ،طب سنتی ،علوم تغذیه
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،بهداشت محیط،روانشناسی بالینی ،سالمت در بالیا و فوریتها ،سیاستگذاری
سالمت ،فیزیک پزشکی ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مطالعات اعتیاد

بقیه اله

توكسینهای میكروبی ،روانشناسی نظامی ،زیستپزشكی سامانهای ،فیزیولوژی ورزش

تهران

اخالق پزشكی ،اقتصاد سالمت ،انفورماتیك پزشكی ،ایمنیشناسی پزشکی ،پرستاری ،حشرهشناسی پزشكی و
مبارزه با ناقلین ،زیست فناوری پزشكی ،ژنتیك پزشكی ،سیاستهای غذا و تغذیه ،شنوایی شناسی ،طب سنتی،
علوم تشـــریحی ،علوم تغذیـــه ،فیزیوتراپـــی ،قار چشناسی پزشكی ،مدیریت اطالعات ســـالمت ،مدیریت خدم ــات
بهداشتی و درمانی ،مهندسی بافت ،نانوفناوری پزشكی

تربیت مدرس

انگلشناسی پزشـــكی ،آمار زیســـتی ،با كتـــریشـــناسی پزش ــكی ،بهداش ــت ب ــاروری ،بیوشیمی بالین ــی ،فیزیولوژی،
ویروسشناسی پزشكی

شهید بهشتی اپیدمیـــولوژی ،آموزش پزشـــكی ،بهداشت حرفـــهای ،بینایـــیسنجی ،بیـــولـــوژی تولید مثـــل ،پزشكی مولكول ــی،
خونشناسی آزمایشـــگاهی و علـــوم انتقـــال خون ،علوم اعصـــاب ،علوم سلولـــی كاربـــردی ،علوم و صنایع غذایی،
فارما كولوژی ،مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
علوم بهزیستی و اعضای مصنوعی ،سالمند شناسی ،سالمت و رفاه اجتماعی ،كار درمانی ،گفتار درمانی ،مددكاری اجتماعی ،مشاوره
توانبخشی

توانبخشی

حبیبه عباسی و همکاران

نقاط قوت برگزاری آزمون به صورت MMI

• •استفاده از چکلیستهای استاندارد مورد تواف ــق به صورت
هماهنگ توس ــط کلی ــه برگزارکنن ــدگان (جلوگی ــری از اظهار
• •تخصیص حداقل  5ایس ــتگاه برای مصاحب ــه و در نتیج ــه
افزایش زمان و دقت آزمون برای سنجش توانمندی داوطلب

(تهی ــه چکلیستهای ایس ــتگاههای مختلف ،راهنـــماها و
سواالت مصاحبه ساختارمند)
• •تجهیز و ارتقـــای گـــروههای آموزشـــی برای برگـــزاری و افزایش
نقش دانشگاهها در پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی
و ساماندهی برنامه مصاحبه ها با امکانات موجود
• •برقراری ارتباط با مدیران تحصیالت تکمیلی دانشگاههای

• •تخصیص وقت یکسان برای همه داوطلبان در هر ایستگاه

مجری از طریق اتوماسیون اداری ،ایمیل و تشکیل گروه در

• •امتیاز دهی مستقل ممتحنین هر ایستگاه

شبکههای اجتماعی و به اشترا کگذاری لحظهای تجربیات

• •الزامی بودن حضور اساتید تیم مصاحبهکننده در طول زمان

در مراحل برگزاری آزمون

مصاحبه برای تمام داوطلبین جهت رعایت عدالت
• •تهیه راهنماهای دیداری -شنیداری برای برگزاری مصاحبه
ساختارمند توسط دانشگاهها و به اشترا ک گذاری آن

بحث و نتیجهگیری
گزینش داوطلبین یکی از فرایندهای پیچیده تصمیمگیری
است .لذا پیادهسازی فازهای  4گانه دارای اهمیت زیادی است،

دستاوردهای حاصل از وا گذاری آزمون به مناطق آمایشی

بدیهی است جهت انجام هرچه بهتر برنامـــه در سالهای آتی و

به شرح ذیل میباشد:

بهبود فرایند برگزاری ،مطالعه و ارزشـــیابی برنامههای اجرا شده

• •دستیابی به اهداف برنامه تحول آموزش و بستههای تحول

ضروری میباشد؛ در این راســـتا الزم است اقداماتی به شرح ذیل

و نوآوری در آموزش پزشکی از جمله ارتق ــای نظام ارزیابـی و

صورت پذیرد:

آزمونهای علوم پزشکی ،تمرکززدایی در نظام آموزش عالی

• •تحلیل نتایج ارزشیابیهای انجام شده از داوطلبان ،اساتید

سالمت و آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت
• •ایجاد توانمندی در دانشگاههای مناطق آمایشی برای انجام
مصاحبه ساختارمند با کیفیت مطلوب و ایجاد ساختار الزم
برای استمرار و ارتقای این فرایند در دانشگاهها
• •برگزاری مصاحبه ساختارمند در همه رشتههای آزمون دکتری
برای اولین بار در سال1395
• •افزایش زمان مصاحبه برای هر داوطلب به میزان  5برابر (50
دقیقه برای هر داوطلب)
• •توانمندسازی  1800اسـ ــتاد در  174گ ــروه آموزش ــی مج ــری
دورههای دکت ــری تخصصی برای انجام مصاحبه ساختارمند

مجری مصاحبه و مسئولین برگزاری و استفاده از آن جهت
ارتقای فرایند
• •تق ــویت ساخت ــار اداری و تشکیالتی مدی ــریت تحصیـــالت
تکمیلی دانشگاههای مجری دورههای دکتری تخصصی به
منظور تضمین ثبات و کیفیت فرایند
• •هماهنگی با دانشگاههای مجری و برگزاری جلسات مشترک
برای برگزاری آزمون ســـالهای آتی و ارتقای فرایند با توجه به
تجربیات موجود
• •ش ــناسایی نقـــاط قـــوت و ضعف آزمـــون ،همچنین موانع و
مشكالت و رفع آنها با همکاری دانشگاهها
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Exam in Medical Sciences Universities
Habibeh Abbasi1, Soleiman Ahmadi2, Shahla Baratpour3, Fatemeh Karimpour4, Shahla Khosravi5*

Abstract:
Background and Objective: In order to achieve the goals of the packages of reform and innovation in the

medical science education, including the promotion of the system of evaluation and medical examinations,
decentralization and fair implementation in the health education system, changing the process of holding the
second stage of the entrance exam of Ph.D in medical universities was considered by the Secretariat of the
Council for Education of Health and Basic Medical Sciences.
Methods and Materials: In order to determine the framework for the implementation of the second phase

of the Ph.D entrance exam (interview), the views of medical education faculty members and practitioners and
responsible for holding examiners in the medical sciences universities were gathered during the sessions using
panel experts’ techniques. In the next stage, a structured test was designed by MMI method, interview team
members were empowered. Then necessary activities were taken, including the creation of a portal for uploading
volunteers’ educational and research documents, the preparation of interview checklist as well as monitoring
coordination sessions between executive universities.
Conclusion: After determining the location of the interview and setting the time of performance, in order to

admit of 953 students in 63 fields of study (174 educational groups), 3868 eligible candidates were introduced
to universities for the interview. Interviews were held at 24 universities. To hold a structured interview 1800
professors participated
Keywords: Higher Education, Structured Interview, MMI
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